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Ursäkta att vi tjatar
Nu väntar våra två sista helger med fyra föreställningar. Vi hoppas att du uppskattar våra
nyhetsbrev även om det kanske blir lite tjatigt. Om du inte vill ha nyhetsbrevet, kan du
alltid maila tillbaka, så tar vi bort dig.
Den punkterade monarken
Valet är avklarat och det har blivit maktskifte
i Årsta monarki. Medborgarna går fortfarande
och väntar på de stora förändringar och förbättringar som utlovades. Monarken, som är
helt omedveten om det missnöje som på nytt
tar fart bland undersåtarna, är helt uppe i det
blå och för att markera betydelsen av ”rikets”
tillkomst så planeras för en hejdundrande
baluns på Årsta teater. Ett tvåårsjubileum!!!
Samtidigt som detta pågår frodas illegala aktiviteter och missnöjet som jäser tar sig uttryck
i verksamheter som rör sig i den legala gråzonen. Hur ska det gå för monarkin, är detta
slutet?
Föreställningstider
Lördag 31januari
Söndag 1 februari
Lördag 7 februari
Söndag 8 februari

kl 15.00
kl 15.00
kl 15.00
kl 15.00

Biljettpris:
Vuxna 150 kr Ungdom 12 - 18 år 80 kr
Köp och betala dina biljetter direkt via Kulturbiljetter, du hittar en länk på vår hemsida,
www.arstascenfolk.se
Du kan också köpa biljetter hos:
Vilda Victoria, Hjälmarsvägen 30
Helenas blommor, Gullmarsplan
Biljettelefon 070-268 96 72.

Fem föreställningar genomförda
De fem första föreställningarna genomförda, vi tar med oss den goda
stämningen och känner oss glada
över publikens snälla kommentarer.
Vi delar med oss av följande:
Lars Epstein, som bloggar hos DN
skrev om oss:
http://blogg.dn.se/
epstein/2015/01/04/monarkenstortad-i-arsta/
Vi fick också en spontan reaktion på
Kulturbiljetters hemsida (de säljer
våra biljetter)
”fantastisk kul! "Den punkterade monarken" Gick bara förbi teatern, och slank
in. Duktiga aktörer och bra manus. Stort
grattis!”

Det går också att spontanköpa biljetter i biljettkassan .

Om du vill bli medlem i Årsta Scenfolk, så söker vi alltid personer som vill vara delaktiga i vårt arbete. Det kan vara som aktör, musiker, scenarbetare, sömmerska, säg
vad vi inte behöver…
Kontakta vår ordförande Gitte på 08-91 47 48 om du vill bli medlem. Medlemsavgiften är 200 kr/år.

